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Beste partijgenoten in het Westerkwartier,  

 

In april moest het bestuur aankondigen de geplande bijeenkomsten tot de zomer af te gelasten. Vooral 

het niet doorgaan van onze traditionele 1 mei viering was erg spijtig. Het rondbrengen van de rode roos 

aan onze leden van 65 jaar en ouder kon ook niet doorgaan. In plaats daarvan heeft het bestuur in april 

een belronde gehouden met zoveel mogelijk leden die we niet konden bezoeken. De belronde werd met 

waardering ontvangen, dit is zeker voor herhaling vatbaar!  

 

Ook heeft ieder van u een kaart met rode roos in de bus mogen ontvangen hoop ik.  

 

Het lijkt er op dat het normale leven weer enigszins op gang komt met alle beperkingen die nog nodig zijn. 

Ik hoop dat u daar persoonlijk van kunt genieten en in ieder geval weer familie en vrienden in levende 

lijve kunt zien. Het bestuur hoopt dat zonder tegenslag in de ziektecijfers onze PvdA Westerkwartier na 

de zomer weer de draad kan oppakken met een politiek café over Armoede en een ledenvergadering. Nu 

moeten we ervoor zorgen dat de politiek wereldwijd lering zal treffen uit het duidelijke falen van onze 

economische en zorgsystemen en voor verbetering zal zorgen. Dat kan alleen in samenwerking in een 

groter verband, te beginnen bij de EU, waar al een ambitieus pakket maatregelen 

is gepresenteerd. Goede thema's genoeg voor de Tweede Kamerverkiezingen in 

2021! 

 

Ik wens u allen een mooie zomer toe!  

 

Jelle Veenstra 

  Ons Rode Hart 
        Nieuwsbrief van  de PvdA afdeling Westerkwartier         Juni, 2020 
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Van de secretaris  

 
Digitale ALV op 30 juni 2020 start om 20:00 uur 
  
Als afdeling zijn we helaas al weer een tijd niet bij elkaar geweest. Dat is om redenen van onderling 
overleg, het bedrijven van politiek maar ook verbondenheid en gezelligheid allemaal jammer. Maar ook 
formeel kan het eigenlijk niet. Vandaar dat we moeten overgaan op een digitaal overleg: sommige 
verenigingszaken moeten immers formeel afgehandeld worden.  
 
In deze corona tijd is het niet mogelijk om met een grote groep te vergaderen. Daarom is vanuit de PvdA 
landelijk een bericht uitgegaan over hoe we omgaan met vergaderingen in de komende maanden. Er is 
landelijk een noodreglement voor digitale vergaderingen opgesteld. Het reglement is in te zien via:   
 
https://mijn.pvda.nl/documenten/20200424_besluit_en_tijdelijk_reglement.pdf/?utm_source=nieuwsb
rief&utm_medium=email&utm_campaign=Samen+Online 
  
De landelijke PvdA heeft inmiddels een digitale vergadermogelijkheid voor elke afdeling gecreëerd. Voor 
ons is dat de digitale ‘Kamer van de afdeling Westerkwartier’.   
  
Om een juridisch correct besluit te krijgen over het jaarplan van het bestuur, de begroting en de 
verlening van decharge van de penningmeester moeten we voor eind juli een digitale Algemene 
Ledevergadering (ALV)  houden. De ALV moet verder wel aan de eisen voldoen van tijdig verzenden, 
agenda etc.  
 
Deze digitale ALV hebben we daarom gepland op 30 juni a.s. Deze start om 20:00 uur. Uiteraard 
worden de stukken voor de ALV op de gebruikelijke manier aan de leden verstrekt. Dit gebeurt 
uiterlijk 19 juni. 
  
Het is niet mogelijk op een andere manier een ALV te krijgen waarvan de besluiten rechtsgeldig zijn. Zo 
is bijvoorbeeld een uitvraag per mail of brief niet mogelijk omdat dan alle leden van de afdeling moeten 
reageren om een rechtsgeldig besluit te krijgen. 
 
Dus doen we het zo.  
  
Via de secretaris komt per binnenkort een uitgebreide instructie hoe de digitale kamer werkt. En 
uiteraard een uitnodiging.  
 

Paula Grit, secretaris, namens het bestuur  

  

https://mijn.pvda.nl/documenten/20200424_besluit_en_tijdelijk_reglement.pdf/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Samen+Online
https://mijn.pvda.nl/documenten/20200424_besluit_en_tijdelijk_reglement.pdf/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Samen+Online
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AED’s  gezocht  - helpt u mee?     
                    
Dat een AED (Automatische Elektrische Defibrillator) belangrijk is bij een 

reanimatie om hartdood te voorkomen is gelukkig geen discussie meer. Maar een 

AED achter een gesloten deur is slechts beperkt inzetbaar en niet publiekelijk 

toegankelijk. Het is dus van groot belang dat zoveel mogelijk AED-apparaten in 

buitenkasten hangen en aangemeld zijn bij Groningen Hartveilig  / HartslagNu. 

Alleen dan zijn de apparaten bekend bij de Meldkamer Noord Nederland en kunnen ze bij een melding 

van reanimatie worden  ingezet. 

 

Het is al weer zes jaar geleden dat de PvdA-fractie van Marum een facebookactie startte om zicht te 

krijgen op het aantal AED’s die aanwezig waren. Dit resulteerde in 27 AED’s waarvan er slechts één 

aangemeld was voor het publieke netwerk. Vervolgens hebben we een motie ingediend met als resultaat 

dat de gemeente Marum een jaar later beschikte over een vrijwel dekkend netwerk. De laatste witte plek 

is onlangs door een burgerinitiatief ingevuld.  

 

De situatie in het Westerkwartier is inmiddels gelukkig veel positiever. Op dit moment zijn ruim 100 AED 

apparaten publiekelijk beschikbaar, daarnaast zijn 30 AED’s aangemeld en beperkt inzetbaar. Ook zijn er 

ruim 1100 hulpverleners die opgeroepen kunnen worden bij een reanimatie. Toch zijn er nog plaatsen 

waar geen AED’s zijn of AED’s die niet bekend zijn bij Groningen Hartveilig/ HartslagNu en de Meldkamer. 

Het gaat om de volgende plaatsen in het Westerkwartier. 

 

Feerwerd, geen AED bekend 
Niehove, geen AED bekend 
Niezijl,  geen AED bekend 
Lauwerszijl geen AED bekend 
Pieterzijl geen AED bekend 
Saaksum geen AED bekend 
Sebaldeburen geen AED bekend 
Grootegast Slechts één AED bekend. 
 
Dit wil niet zeggen dat het verder dik voor elkaar is. Grootegast en Sebaldeburen lijken een probleem, in 
Leek in de omgeving van de Lindeborg en in Zuidhorn - Oostergast zijn witte plekken. Ook in Oldehove is 
maar één AED bekend. Een ander probleem is ons dunbevolkte buitengebied. Met name in Middag-
Humsterland en het poldergebied onder Grootegast komen geen AED’s voor. We denken wel dat op een 
aantal plekken AED’s aanwezig zijn maar dat deze niet zijn aangemeld.  
 

Wat willen we?  
 
De PvdA fractie wil een zo’n dekkend mogelijk  AED-Netwerk in onze gemeente. Dekkend in de 
woonkernen (in een cirkel van 1500 meter is tenminste één AED) en zoveel mogelijk apparaten in het 
buitengebied. In eerste instantie doen we deze oproep via het Rode Hart, ook zullen we Facebook 
inzetten voor een zo groot mogelijk bereik.  
 
Op de bijgevoegde kaartjes kun je zien waar apparaten aanwezig zijn. De groene tekens zijn AED’s in 
buitenkasten, dus 24 uur per dag bereikbaar. De rode tekens zijn AED’s in een besloten omgeving, dus 
met name tijdens de werkuren inzetbaar.  
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Met dit artikel vragen we onze leden om rond te kijken en ons te melden waar AED apparaten 
aanwezig zijn. We zullen deze gegevens naast die van HartslagNu leggen in de hoop dat we een aantal 
apparaten vinden die nog niet bekend zijn. 
 
Vervolgens zullen we een actie  opzetten zodat deze apparaten  onderdeel worden van het publieke 
netwerk, maar dat is de volgende stap. 
 
Vast dank voor jullie hulp 
 
Reactie graag naar  
Hans Koenders 
Hans.Koenders@raad.westerkwartier.nl 
Of via de App 06 24817674  
 
De AED’s in Marum West en Noordwijk staan nog niet op het kaartje. 

 

   

mailto:Hans.Koenders@raad.westerkwartier.nl
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Uit de fractie: Motie 

Kindvluchtelingen 
 

Onze fractie heeft op 27 mei jl. samen met de fractie 

van Groen Links een motie Kindvluchtelingen 

ingediend. Deze motie werd mede-ingediend door 

de fracties van de CU en D66.  

 

In oktober 2019 vroeg Griekenland al aan de 

Europese lidstaten om 2500 alleenstaande 

kindvluchtelingen op te vangen die in de kampen en daarbuiten verblijven omdat Griekenland niet in staat 

is deze kinderen een veilige plek te bieden. Deze kinderen, zonder ouder of voogd, lopen een groot risico 

om te worden verhandeld, uitgebuit of in de prostitutie terecht te komen. Griekenland vangt in totaal 

zo’n 5000 alleenstaande kinderen op, de Griekse noodkreet om 2500 daarvan door andere lidstaten over 

te laten nemen vond gehoor bij 11 Europese landen. De eerste kinderen zijn inmiddels naar Duitsland en 

Luxemburg overgebracht.  

 

De hulporganisaties Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Childeren hebben 

begin maart 2020 Nederlandse gemeenten opgeroepen kinderen op te vangen uit de overvolle 

vluchtelingenkampen in Griekenland. Inmiddels hebben ruim 50 Nederlandse gemeenten aangegeven 

hieraan een bijdrage te willen leveren als het Rijk zijn verantwoordelijkheid neemt. Het kabinet heeft 

echter aangegeven geen alleenstaande kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te willen vangen. 

Het kabinet wil geld steken in de opvang van vluchtelingenkinderen op het Griekse vasteland, deze 

plekken zouden de komende drie jaar moeten worden gerealiseerd. Daarmee ontkent het kabinet dat er 

sprake is van acute nood.  

 

In de motie dragen wij het college op om bereidheid te tonen een bijdrage te leveren door de gemeente 

Westerkwartier aan te laten sluiten bij de “Coalition of the Willing”, d.w.z. landen die deze kinderen wel 

willen opvangen, waarmee het college aangeeft een rol te willen spelen in de opvang van deze kinderen 

en hiermee nadrukkelijk een signaal af te geven richting het kabinet. Tevens vragen wij het college om in 

overleg met de gemeente Groningen na te gaan in welk vorm het Westerkwartier een bijdrage kan leveren 

mocht het kabinet haar verantwoordelijkheid alsnog nemen.  

 

Na een pittig debat, de standpunten in de raad liggen over dit onderwerp ver uit 

elkaar, is de motie met een ruime meerderheid aangenomen.  

 

Rianne Vos  

 

  



6 
Ons Rode Hart, ledenblad PvdA afdeling Westerkwartier, juni 2020 

Dreespenning voor Ewold van 

Wijk 
 

In 1955 werd Ewold van Wijk lid van de PvdA. Nu, in 2020, 

is hij dus 65 jaar lid. Hij kreeg daarom de Dreespenning 

uitgereikt door afdelingsvoorzitter Jelle Veenstra en 

bestuurslid Liesje Faber. 

 

Ewold van Wijk woont samen met zijn vrouw Klazien in Ezinge. Hij werd in 1935 geboren in Feerwerd (in 

de ‘Vaierbörg’, een rijtje van vier arbeidershuizen bij de oude steenfabriek op Schifpot). In 1937 verhuisde 

hij naar Ezinge.  

 

‘Mijn moeder was van de rode familie’, antwoordde hij op de vraag waarom hij destijds lid werd. Ze was 

al lid van de SDAP. Hij kreeg de sociaaldemocratische levensovertuiging dus van huis uit mee. Van 1978 

tot 1982 was hij raadslid in de gemeente Ezinge (zijn vader was dat eerder ook). Hij omschrijft zichzelf als 

een principiële PvdA’er, dat wil zeggen dat hij bleef bij een eerder ingenomen standpunt. Dat werd hem 

niet altijd in dank afgenomen. Zaken die toen speelden waren onder meer opslag van kernafval in de 

zoutkoepels van Pieterburen en gemeentelijke herindeling. Zijn principiële houding leidde ertoe dat hij 

zich niet voor nog een periode verkiesbaar stelde. 

 

Hij zegt het niet altijd eens te zijn met de standpunten van 

de huidige PvdA. Bij verkiezingen leest hij alle 

partijprogramma’s en bepaalt aan de hand daarvan waar 

hij op gaat stemmen. Gelukkig kan hij zich nog steeds 

vinden in de meeste standpunten van de PvdA, dus de 

partij heeft tot nu toe altijd zijn stem gekregen.   

 

Zijn werkzame leven was in de bouw en hij is in 1952 lid 

geworden van de vakbond, nu FNV. Eén ding doet hij al 

langer dan lid zijn van de PvdA: hij is sinds jaar en dag 

vrijwilliger bij de voetbalclub V.V. Ezinge. 

 

Klazien is iets later PvdA-lid geworden. Over twee jaar krijgt zij ook de Dreespenning. Het echtpaar hoopt 

dan nog steeds samen in hun huis aan de Terpstraat te wonen! 

 

Door Liesje Faber 

 

Het bestuur feliciteert ook de andere jubilarissen met hun penning : 
  
Coby Olijve, Willemstad 5 Marum  25 jaar lid van de PvdA 

J.A. van Manen, Singel 24 Grijpskerk,  50 jaar lid van de PvdA 
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De slotenkwestie in Niehove 

biedt kansen voor Middag-

Humsterland. 

 

Afgelopen jaar heeft de PvdA-fractiediverse meerdere malen 

schriftelijke vragen gesteld over de slotenkwestie in Niehove. 

Immers, het bleek dat er een karakteristieke sloot was gedempt, die onderdeel zou uitmaken van het Nationaal 

landschap Middag-Humsterland. En dat kan niet zomaar, stelden wij. In afwachting van de zogenaamde legalisatie 

ontvingen we een raadsbrief, waarbij we eigenlijk compleet verrast waren over het besluit van dit college. Enkele 

oppositiepartijen vroegen direct een interpellatiedebat aan, om de boel maar weer eens lekker op scherp te zetten, 

zo leek het. Bij dat interpellatiedebat hebben wij in de tweede termijn niet deelgenomen. Wij hebben eerder al 

aangegeven dat wij zo’n interpellatiedebat niet het juiste instrument vonden maar dat wij meer waarde hechten 

aan de bespreking van het onderwerp in een raadsoverleg.  

 

Op ons voorstel is de wethouder ook in gegaan, zodat op ons initiatief een raadsoverleg is georganiseerd, zodat we 

konden reageren op de raadsbrief en nog belangrijker om van gedachte te kunnen wisselen over het vervolgtraject. 

Daarbij wilden we juist ook ruimte bieden aan inwoners en organisaties om op dit onderwerp in te spreken. Inspraak 

is voor ons altijd zeer waardevol en bij dit onderwerp zeker. Het gebied kent diverse betrokken bevlogen organisaties 

en met specialistische kennis op het gebied van beheer en onderhoud van het karakteristieke landschap. Hieronder 

onze bijdrage integraal vanuit het raadsoverleg.  

 

“Kijken we naar het gebied dan hebben wij het over een nationaal landschap, een gebied waar we trots op 

zijn en wat we willen koesteren. Een gebied dat o.a. beheerd wordt door agrariërs, de bijdrage die zij leveren 

is van groot belang en zeer waardevol voor het behoud van de karakteristieke landschapselementen in dit 

gebied. Werken in dit karakteristieke landschap heeft nadelen qua efficiëntie in de bedrijfsvoering, hier 

ontbreken grote recht toe recht aan percelen. Voor de agrariërs die al generaties lang boeren in dit gebied 

is dit een feit. Voor de agrariërs die hun bedrijf naar het gebied hebben verplaatst, is het een voorwaarde 

gekoppeld aan de keuze voor het gebied. De karakteristieke sloten zijn in kaart gebracht en er zijn afspraken 

gemaakt over het behoud ervan. Het overgrote deel wordt goed beheerd en onderhouden.  

 

En dan krijgen we een bijzondere casus. Een individuele boer neemt een besluit om af te wijken van de gemaakte 

afspraken op basis van zijn inschatting dat de sloot niet karakteristiek is en dempt deze sloot. Het gevolg is een 

jarenlange strijd rondom handhaving. Wij willen aangeven dat wij de route die deze agrariër heeft gekozen 

betreuren. Dat iemand het wel of niet karakteristiek zijn van deze sloot ter discussie wil stellen, daar hebben wij 

helemaal geen bezwaar tegen, maar dat iemand vervolgens tegen de afspraken in, een sloot illegaal dempt, daar 

hebben wij nadrukkelijk moeite mee. Als iedereen op basis van een individuele inschatting op deze manier aan de 

slag zou gaan dan loopt ons landschap grote risico’s.  

 

Om uit die impasse te komen, heeft dit college besloten om in afstemming met de betrokken partijen een 

onderzoeksvraag te formuleren waarbij werd afgesproken dat de partijen zich committeren aan de uitkomsten van 

dit onderzoek. Met de raad en o.a. de gebiedsraad heeft geen afstemming plaatsgevonden over de geformuleerde 

opdracht of over de interpretatie van de onderzoeksresultaten, maar is het college overgegaan tot besluitvorming. 

Natuurlijk, het college is bevoegd gezag op grond van het raadsbesluit ‘Aanwijzingsbevoegdheid verklaring van geen 

bedenkingen’. Maar wij zijn kritisch over de gekozen route door het college. Duidelijk was dat dit onderwerp de 

aandacht had van de raad en wij hadden dan ook graag gezien als het college de raad nauwer had betrokken. Een 
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aanwijzingsbevoegdheid verklaring kan alleen maar werken als het college bij politiekgevoelige onderwerpen de 

Raad wel meeneemt.  

En hoe nu naar de toekomst? Waar wij het college weer vinden is in het geformuleerde doel om dergelijke 

situaties in de toekomst te voorkomen. Ook wij zien het risico van precedentwerking. Ons is te ore gekomen dat de 

eerste aanvraag voor demping al binnen is gekomen. In dit geval wel nadrukkelijk via een andere route, deze 

agrariër dient een aanvraag in alvorens te gaan dempen. Het is een ordentelijke aanvraag, maar wel een met 

risico’s voor het gebied. Om precedentwerking te voorkomen is het van groot belang dat op korte termijn 

gehandeld wordt. 

 

1. De conclusie dat de kaarten van de provincie en de gemeente van elkaar afwijken is een risico en wij 

onderstrepen dan ook het belang om te komen tot een ‘0 situatie’ waarbij de kaarten van provincie en 

gemeente op elkaar zullen worden afgestemd.  

2. Tevens ondersteunen wij de wens van het college om het slotencasco tweejaarlijks te gaan monitoren.  

3. We verzoeken het college wel nadrukkelijk om de deskundigen in het gebied een rol te geven in het 

proces, niet alleen straks maar ook nu. Betrek de gebiedsraad, het nationaal landschap maar 

bijvoorbeeld ook LTO bij de te nemen vervolgstappen, bundel de krachten en maak gebruik van de rijke 

kennis die in het gebied aanwezig is. Graag vernemen wij van de andere fracties en het college hoe zij 

denken over het betrekken van de gebiedspartners.  

En dan als laatste, hoe maken we van deze discussie nu die extra kans? Het Westerkwartier staat landelijk op de 

kaart als 1 van de 15 gebieden die vallen onder het interbestuurlijk programma vitaal platteland. Ik citeer vanuit de 

omschrijving op de website:  

 

Het Westerkwartier omvat Middag-Humsterland, het enige Nationaal Landschap in de provincie. De 

ontstaansgeschiedenis als deel van de Waddenzee is daar nog zeer goed herkenbaar, inclusief een (beschermd) 

kenmerkend slotenpatroon, wierden, prachtige dijken en schitterende vergezichten. De ambitie in dit programma is 

het creëren van nieuwe mogelijkheden (ook financiële) en die meetbaar te maken voor het uitvoeren van 

natuurinclusieve en kringlooplandbouw. Daarmee willen we de impact van natuurinclusieve landbouw in het 

Westerkwartier vergroten. Of – in wat andere woorden – we zullen ervoor  zorgen dat er (veel) agrariërs zijn die 

natuurinclusief boeren doordat dit een lonende activiteit is (geworden). Lonend voor zowel ondernemer als 

maatschappij. 

 

 Deze vier ontwikkellijnen kunnen de kapstok zijn voor maatregelen in ons programma: 

• Functionele biodiversiteit 

• Bevorderen van (wilde) flora & fauna op boerenland 

• Landschaps- en cultuurhistorische elementen of landschappelijke structuren die bijdragen aan 

biodiversiteit 

• Verkleinen van negatieve effecten van landbouw op water en natuurwaarden. 

 

Graag vernemen wij van het college welke koppelkansen er liggen tussen de omschreven programma’s binnen het 

IBP (Interbestuurlijk programma) en bovenstaande opgave m.b.t. het behoud van ons waardevolle nationale 

landschap met zijn typerende karakteristieke landschapselementen die we 

willen behouden en koesteren.” 

 

In ieder geval zijn we tevreden met de uitkomst van het debat, maar ook 

met de toezeggingen die de wethouder heeft gedaan, om met de 

bovenstaande kansen aan de slag te gaan. 

 

Namens de fractie van de PvdA Westerkwartier, 

Mark Veenstra en Rianne Vos  

https://omroepzulthe.nl/algemeen/programma-westerkwartier-natuurinclusief-van-start 

https://omroepzulthe.nl/algemeen/programma-westerkwartier-natuurinclusief-van-start

